
Milieubeleid Cosun Beet Company Dinteloord 

Voor Cosun Beet Company Dinteloord is het centrale milieubeleid van Cosun Beet Company 

Nederland de basis. Daarbovenop heeft Cosun Beet Company Dinteloord (verder CBC-D te noemen) 

een aantal extra uitgangspunten geformuleerd, die belangrijk zijn onder andere door de milieu- 

impact van het bedrijf en de ligging van CBC-D in haar omgeving. 

✓ CBC-D wil overlast, als gevolg van de bedrijfsprocessen bij CBC-D, voor derden en 

omwonenden zo veel mogelijk minimaliseren. 

Dat geldt met name ten aanzien van de milieucomponenten geur en geluid. 

Bij projecten, grote onderhoudswerkzaamheden en reguliere bedrijfsprocessen wordt 

structureel gekeken naar het voorkomen van mogelijke overlast en worden, daar waar dat 

noodzakelijk en/of gewenst is, tegenmaatregelen gedefinieerd en uitgevoerd. 

Belangrijk hierbij is het milieubewustzijn van de medewerkers. 

CBC-D stimuleert het milieubewustzijn van de medewerkers onder andere door 

tijdens voorlichtingsbijeenkomsten dit onderwerp regelmatig op de agenda te zetten. 

 
✓ CBC-D dient te voldoen aan bestaande wet- en regelgeving. Continu wordt de 

compliance (voldoen aan deze regelgeving) gemonitord en worden, waar nodig, acties 

gestart. 

 
✓ CBC-D wil open en transparant communiceren met belangrijke partijen. 

Elk kwartaal is er een overleg met overheden en omwonenden, allen vertegenwoordigd in de 

zogenaamde ‘Burenraad’. Cosun Beet Company Dinteloord is in dit overleg vertegenwoordigd 

door de plantmanager. Onder andere milieurelevante zaken en belangrijke toekomstige 

ontwikkelingen worden bij deze bijeenkomsten in een vroeg stadium met de betrokken partijen 

besproken. 

 
✓ CBC-D wil een maatschappelijk betrokken partij zijn in haar omgeving. 

Cosun Beet Company wil zo veel mogelijk ook maatschappelijk betrokken zijn bij haar 

omgeving. Voorbeelden hiervan zijn onder andere dat Cosun Beet Company jaarlijks gratis 

compost ter beschikking stelt aan omwonenden, dat Cosun Beet Company Dinteloord met 

regelmaat gastheer voor scholen en onderwijs uit de regio is en wordt aan omwonenden uit de 

omliggende woonkernen van CBC-D periodiek de gelegenheid geboden om nader met Cosun 

Beet Company Dinteloord kennis te maken door het deelnemen aan een excursie tijdens de 

jaarlijkse bietencampagne. 
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